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Tre  Manifestu Spo ecznego

Dzi ki wolno ci inicjatyw i swobodzie przedsi biorczo ci, dzi ki fundamentom demokracji
i gospodarki ustanowionym po 1989 roku – Polska jest dzi  krajem wzrostu
gospodarczego. Wej cie do Unii Europejskiej otworzy o przed ca ym spo ecze stwem
nowe mo liwo ci. Ani rynek, ani obecno  w Unii nie s  jednak magicznymi narz dziami
osi gania dobrobytu, sprawiedliwo ci i wyrównywania szans.

ka nas wysokie bezrobocie i gro ba wykluczenia du ych grup spo ecznych. Tylko
po owa doros ych Polaków pracuje. M odzie , ambitnie zdobywaj ca wiedz  – szuka
lepszego losu poza granicami kraju w obawie o swoj  przysz  w Polsce.

Jeste my przedsi biorcami – ale nie traktujemy dzia alno ci gospodarczej jako celu
samego w sobie. Og aszamy MANIFEST SPO ECZNY w przekonaniu, e dla
wspó czesnych Polaków i dla przysz ych pokole  niezwykle wa ne s  rozwi zania
systemowe skierowane na zrównowa ony rozwój: po czenie wzrostu gospodarczego ze
zwi kszaniem zatrudnienia oraz w czaniem wszystkich obywateli w ycie spo eczne, bez
wykluczania i dyskryminacji.

Uwa amy, e warunkami dalszego rozwoju Polski s :

• sprawne pa stwo, koncentruj ce si  na zadaniach, których nie mog  zrealizowa  sami
obywatele, ich organizacje lub samorz dy lokalne, rz dzone uczciwie i fachowo,
stanowi ce dobre prawa i pilnuj ce ich przestrzegania, sprzyjaj ce budowaniu zaufania i
wspó pracy obywateli

• liberalna gospodarka, oparta na zasadach uczciwej konkurencji, promuj ca inicjatyw  i
innowacyjno , otwarta na integracj  europejsk  i globalizacj , sprzyjaj ca zwi kszaniu
zatrudnienia i w efekcie budowaniu dobrobytu, bezpiecze stwa i spójno ci spo ecznej

• obywatelskie i solidarne spo ecze stwo, rozwijaj ce zaradno  obywateli i ich
odpowiedzialno  za rodzin , lokaln  wspólnot  i pa stwo, pomagaj ce najs abszym,
otwarte i yj ce w klimacie wzajemnej yczliwo ci bez wzgl du na przekonania, status
spo eczny, zasobno .

Jeste my przedsi biorcami, którzy skupiaj  si  nie tylko na zyskach oraz barierach
rozwoju naszych firm. Rozumiemy, e yciowa satysfakcja ka dego cz owieka, jego
dobrobyt, przek adaj  si  bezpo rednio na sukcesy naszych przedsi biorstw i kondycj
ca ej gospodarki. To dlatego jeste my przekonani, e:

• najwa niejsze jest zapewnienie zgodnych z potrzebami rynku warunków dla tworzenia
nowych miejsc pracy, by bezrobotnych, biernych zawodowo i wykluczonych by o jak
najmniej
• kluczowe jest tworzenie takiego rodowiska pracy, w którym pracodawcy i pracobiorcy
przestrzegaj  prawa i s  wzajemnie lojalni, kobiety i m czy ni maj  równe szanse
rozwoju i awansu, w którym inwestuje si  w umiej tno ci zawodowe pracowników,
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odpowiednio do ich mo liwo ci i wydajno ci wynagradza, tworzy warunki dla równowagi
pracy i ycia prywatnego

• istotne jest rozwijanie spo ecznej odpowiedzialno ci biznesu, tak by tworzy y si  wi zi
mi dzy firmami a ich pracownikami i otoczeniem spo ecznym.

Przedsi biorczo  i solidarno  spo eczna nie musz  si  wyklucza . Poprzez dialog
spo eczny chcemy dzia  na rzecz takiego modelu spo ecznego, który da Polakom
szanse na lepsze ycie. Tak rozumiemy nasz  obywatelsk  misj .
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